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KÖZSÉG
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ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KEDVES TESTVÉREK!
Az evangéliumok elég szűkszavúan
számolnak be Jézus születéséről.
Szűkszavú, mégis lényegre törő leírások
ezek. Elmondják ugyanis a legfontosabb
dolgot: az Isten Fia, a második isteni
személy
Betlehemben
valóban
megtestesült.
Emberré
lett, értünk emberekért.
Valóban nincs fontosabb
annál
az
emberi
történelemben, amit ma
ünneplünk.
De miért jött el Jézus a
földre? Miért testesült
meg
Isten?
Ezzel
kapcsolatban
Rónay
György elmélkedése jut
eszembe, melynek címe: Fényben élni.
„A háznak, ahol gyermekkoromban
éltem, nagy üvegezett verandája volt. A
faburkolatú mennyezetről kovácsolt vas
lámpa lógott. A verandán pókok és
lepkék laktak. A pókok a sötét sarokban
éltek, sűrű hálók mögött. A lepkék este a
lámpák kölcsön lángja körül libegtek.
Nappal, a fény elől, visszahúzódtak a
homályba. A kifeszített hálókba akadtak,
és fölfalták őket a pókok.
Gyermekkoromban,
nyári
délutánokon órákig ültem a verandán.
Néztem a sarokban a pókokat, hálóikat, s
bennük a lepkék kiszívott tetemét.
Elhatároztam, hogy a fényben fogok
élni.”
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INGYENES

LAPJA

Jézus ezért jött el a földre. Ő a világ
világossága. Fényt hozott nekünk. Mi
emberek csak Őáltala tudunk fényben
élni. Őneki köszönhetjük az isteni életet,
a megváltást, az örök életet. Megtanított
arra, hogyan éljünk a fényben.
Ezért mi, keresztény emberek a
karácsonyban észrevesszük a lényeget:
Jézus születését. Nem a
kirakatok csillogása a
legfontosabb,
hanem
Jézus. Mindig eszünkbe
jut: Isten és embertársaink
az alapja életünknek. Istent
szeretjük, őérette szeretjük
embertársainkat
is.
Karácsonykor
mindig
jusson eszünkbe, hogy
Jézus mekkora áldozatot
vállalt értünk. Rá való tekintettel mi is
szeressük embertársainkat. Ne csak azért
ünnepeljük meg a karácsonyt, mert
mások is ezt teszik! Ne csak azért, mert
a reklámok ezt sugallják nekünk.
Karácsony, Jézus születésének ünnepe
mindig töltsön el hálával minket.
Hálával Isten iránt, aki megtestesült és
megváltott minket, embereket. Őt
állítsuk
életünk
középpontjába!
Hagyjuk, hogy a mi életünkben is
megszülessen Jézus Krisztus!
Tóth András plébános
Karácsonyi miserend 2019.
December 24.
kedd
21.00
Meggyeskovácsi
22.30 Nyőgér
24.00
Ikervár

December 25.
szerda
8.30 Ikervár

December 26.
csütörtök
8.30 Ikervár

10.00 Sótony
11.15
Bejcgyertyános

10.00 Nyőgér
11.30
Meggyeskovácsi
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Kedves Bejcgyertyánosiak!
Ezúton is szeretném megköszönni a megtisztelő
bizalmat, amit a 2019-es polgármesteri
választás során kaptam Önöktől, amellyel újabb
5 évre a település polgármesterének
választottak!
A Kisbíró választási különszámában leírtak
szerint
településünk
működtetéséhez,
fejlődéséhez legjobb tudásommal, megszerzett
tapasztalataimmal, a felmerülő problémáinkat
megegyezés
útján
megoldva,
együttműködéseinket elmélyítve és kiszélesítve
kívánok a jövőben is hozzájárulni, jó szívvel,
megértéssel, szükség esetén határozottan és
erősen, átláthatóan és tisztességgel.
Kiemelten fontosnak tartom a közösségi
összefogást, egymás segítését. Nem kell nagy
áldozatokat hozni, de ha együtt fogunk neki
egy közösen végezhető feladatunknak, már
ezzel is sokat tudunk tenni a településünkért,
egymásért.
Ideje
megérteni,
hogy
a
gáncsoskodás helyett az építő kritika, a
széthúzás helyett az összefogás visz csak előre.
Az újonnan megválasztott Képviselő-testület
október 22-én megtartotta alakuló ülését.
Titkos szavazással, 4 igen, 1 nem szavazattal
került megválasztásra az alpolgármester,
Horváth
Árpád.
A
közmeghallgatáson
részletesen beszámoltunk az elmúlt év
tevékenységéről.
2019-ben az önkormányzati feladatellátást
szolgáló főbb fejlesztéseink voltak:
• Szabadság utca falukerti szakasza
útburkolatának felújítása, a Petőfi S.
utcai járda COOP felőli oldalán a járda
felújítása befejeződött. A pályázati
támogatás 7.783.627 Ft volt, az önerő
15%, 1.373.581 Ft.
• Temető kerítés építése (2.116.709 Ft),
parkosítási munkálatok megkezdése.
• A Magyar Falu Program keretében
meghirdetett, „Temető fejlesztése”
programban az önkormányzat sikeresen
pályázott kegyeleti hűtő beszerzésére
1.695.450 Ft értékben.
• A Hulladéksziget ismételt kialakítása
megtörtént.
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Sajnos nem volt sikeres a Petőfi utca bal oldali
járdájának felújítására beadott pályázatunk, s
nem nyert a játszótér melletti út és a Béke utcaJózsef A. utca közti szakasz aszfaltozására
beadott igényünk sem.
Az infrastruktúra fejlesztése mellett a szociális
támogatások (beiskolázási segély, Bursa
Hungarica, idősek támogatása, téli szociális
tűzifa) nyújtását is fontos feladatunknak
tartottuk és 2019-es évben biztosítottuk.
Az önkormányzat, a civil szervezetek és
önkéntes segítők közreműködésével számos
kulturális tevékenység, esemény, program
zajlott:
Megyei és kistérségi szintű, határon átnyúló
találkozók és szakmai napok, Falunapi
rendezvények, kiállítások, képzések, kosárfonó
műhelyfoglalkozások,
kézműves
foglalkozások, interjúk, előadások szervezése
és lebonyolítása. Gyűjtőmunka a település
történeti feltárására, Idősek Napja rendezvény,
Márton napi ünneplés, Borverseny, Adventi
ünneplések, Helyi Értéktár működtetése.
Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen
módon együttműködtek, támogatták, segítették
településünk működését, fejlesztését!
Békés, áldott Karácsonyt és eredményes,
boldog új évet kívánok!
Lendvai Veronika
polgármester

TELEPÜLÉSKÉP
VÉDELME - ÚTCSATLAKOZÁS
Bejcgyertyános
Képviselő-testülete
kötelező
feladatként településkép védelmi rendeletet
alkotott. Továbbra is kérjük a kivitelezés,
építőanyag megrendelés előtt bejelenteni az
önkormányzatnál a nem engedélyköteles építési
tevékenységeket, legyen az kerítésépítés, külső
hőszigetelés, garázsépítés, nyílászáró-csere,
tetőcsere.
Az
önkormányzati,
állami
utakhoz
való
csatlakozáshoz,
kapubejárók
építéséhez
engedély kell, ezért minden esetben kérjék meg a
közútkezelő (jegyző vagy a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.) hozzájárulását!
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Kedves Bejcgyertyánosiak!
Közeleg az év vége, ezért szeretném
összefoglalni idei megmozdulásainkat. Januárban
vezetőségi gyűlést tartottunk, ahol az idei célokat
fogalmaztuk meg, és összeállítottuk a
költségvetés tervezetet. Ez követte februárban az
éves közgyűlés. A beszámolók és kötelező
feladatok mellett a tagság támogatásával 3
szorgalmas legényt is felvettünk sorainkba.
Márciusban pályázatot adtunk be az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz. Pályázatunk sikeres volt, közel 800.000 Ft értékben
eszközöket és védőfelszerelést nyertünk. Ezeket a
napokban át is vehettük.
Tavasszal elég sok közösségi munkát végeztünk
elsősorban a focipályán. Ennek legfőbb oka a
május 19-én megrendezett járási tűzoltóverseny
volt. Úgy gondolom színvonalas rendezvényt
tudtunk kis falunkban lebonyolítani. 20 csapat, a
kísérők, és hivatásos állomány részvételével
közel 300 ember vett részt a megmozduláson.
Köszönet a segítőknek, támogatóknak, mert
nélkülük nem sikerült volna!
Május 25-én Enikő kezdeményezésére egy közös
játszótéri pikniken vettünk részt az „újratöltött”
betyárklubbal. A rendezvény vidám hangulatban
zajlott, úgy gondolom ennek a gyerekek voltak az
igazi győztesei.
Szintén májusban, egy esős napon fa dőlt a Petőfi
utca lapi részén a telefonvezetékre, és az útra. Az
eltávolításában tevékenykedtünk.
Júniusban Nicken vettünk részt a Rába
mentőcsoport rendszerbe állító gyakorlatán. Ez
közösen folyt a hivatásos szervekkel, tartalékos
katonákkal, és a vízmű szakembereivel. A
feladatokat maradéktalanul teljesítettük.
Július elején tűz ütött ki Sótony határában, ami
ugyan nem a közvetlen lakókörzetünk, de a
sárvári hivatásos tűzoltók kérték a segítségünket,
aminek természetesen eleget tettünk. Szinte
ugyanebben az időben a Szabadság utca egyik
kertjében keletkezett tűz, amit az ott lakók, illetve
az épp Sótonyból hazatért egyesületi tagjaink
meg tudtak fékezni.
Júliusban elkészült a szertár melletti pavilon
térkövezése. Már nem hittünk benne, hogy ebből
valami is lesz, amikor váratlanul felhívott a
kivitelező, és jelezte, hogy érkeznek befejezni az
évekkel korábban megkezdett munkát. A
folytatáshoz szükségünk lesz az önkormányzat
anyagi támogatására.
Szeptemberben 7 fővel vettünk részt a
mentőcsoportok versenyén. Érdekes, számunkra
is új feladatokat oldottunk meg tisztes
helytállással.

KISBÍRÓ
Októberben egy sajnálatos halálos áldozattal járó
tűzesethez kaptunk riasztást. Áramtalanítottuk az
épületet, egy gázpalackot, motort, autót sikerült
kimenteni a tűz elől, majd a hivatásos szervek
kiérkezése után az ő irányításukkal segédkeztünk
az oltásban.
Még szintén októberben közösségi munkán a
temető kerítés lebontásából vettük ki a részünk.
Novembertől egészen mostanáig az adventi
rendezvények lebonyolításában vállaltunk aktív
szerepet, mert mi minden hétvégén tevékenyen
segítünk, és biztosítjuk a kulturált helyszínt.
Mint tudjátok a működésünkhöz támogatókra van
szükségünk. Tavasszal Takács András 200.000
Ft-tal támogatta csapatunkat. Ebből az összegből
6 garnitúra gyakorló ruhát, pólót, sapkát
vásároltunk az idén, és az elmúlt években
belépőknek. Sajnos semmit nem adnak ingyen,
komoly összegeket kell kiadnunk az egységes
megjelenésünkért is. Andrásnak ez úton is
köszönjük a támogatást!
Év vége közeledtével ezúton kívánok minden
kedves bejcgyertyánosi lakosnak békés, boldog
Karácsonyt, sikerekben gazdag új esztendőt, és
kérek mindenkit, hogy ne feledkezzenek meg
rólunk, jövő évi adóbevallásukban adójuk 1%ával támogassák egyesületünket.
Pados Balázs ÖTE elnök
KEDVES BEJCGYERTYÁNOSI LAKOSOK!

Már csak pár nap és vége a 2019-es évnek. Az
elmúlt évre visszatekintve jó és rossz
események is történtek velünk. A Nyugdíjas
Klub havonta tartott összejövetelt. Sajnos a
tagok közül sokan küzdenek egészségügyi
problémával. Az idő előre haladtával az
ellenálló képességünk csökken. Jövő évben
szeretnénk, ha a fiatalabb nyugdíjasok is
bekapcsolódnának a klub életébe. Tartunk majd
egy közös összejövetelt a falu nyugdíjasaival.
Időpontja körülbelül február lesz. Továbbra is
tartjuk a hagyományokat, felköszöntjük a
névnaposokat, kerek évfordulót ünneplő
tagokat.
Köszönjük a klub működését segítő
szervezeteknek a támogatást!
Áldott békés karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag újesztendőt kívánok a
Nyugdíjas Klub nevében:
Korcz Imréné
Nyugdíjas Klub vezetője
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Kedves Bejcgyertyánosiak!

Napfény Dal- és Tánccsoport

Nyár végén, nagy meglepetésemre, váratlan
felkérést kaptam az egyesület vezetésére a
lemondott elnöktől, Bejczi Róberttől. Személy
szerint én nagyon sajnálom, hogy így döntött.
Ezúton is köszönjük rengeteg munkáját, amit
nagy odaadással, önzetlenül tett az elmúlt 8
évben. Biztosított bennünk, hogy aktív tagja
marad ezen túl is egyesületünknek.
A novemberben megrendezésre került
Márton napi rendezvényünk rengeteg pozitív
visszajelzést kapott, aminek nagyon örültünk.
Ez annak köszönhető, hogy fergeteges
műsorukkal a szereplők 2-80 éves korig
hozzájárultak a sikeres estéhez. Nagyon
szeretnénk, ha ez a jó kezdeményezés
szokássá
válna
és
rendezvényeinket színesítenék.
Az adventi gyertyagyújtásoknak talán sikerült
elérnie a célját és kellemes estéket tölthettünk
együtt.
Köszönöm mindenkinek, aki segített a
programok lebonyolításában.

A Napfény Dal- és Tánccsoport tagjai az utóbbi egy
hónapban két, a szívükhöz közel álló rendezvényre
készültek gőzerővel. Az egyik a helyi Márton nap
volt, melyen a Nyugdíjas Klub, a kis Betyárok, és
Szakály Dominik közreműködésével szerepeltünk.
Minden évben nagy várakozással tekintünk ez elé a
program elé, hiszen itt a felhőtlen szórakozásé a
színpad, s mi ebben a szerepben érezzük lejobban
magunkat.
Másik kedves rendezvényünk a sárvári Posta-téri
karácsony, melynek több éve közreműködői
vagyunk. A korábbi években modern stílusú
karácsonyi dalokat énekeltünk gitár, illetve
zongorakísérettel, de idén a rendezőség kérésére az
Apáca show-val léptünk fel.
Idénre nincs több napfényes programunk, pihenőt
rendeltünk el. A jövő pedig a felkérésektől, s a helyi
rendezvények programjától függ. Az azonban
biztos, hogy valahol, valamikor találkozni fognak a
csoporttal, hiszen „Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy
zaj, egy árva hang, egy jel, a zene az kell, hogy ne
vesszünk el, hogy mégse adjuk fel! …A zene az kell,
mert körülölel, és nem veszünk majd el. Ha van elég
szív, az sokat segít, már úgysem adjuk fel.” (részlet
a Valahol Európában című musicalből)
Péntek Enikő

Áldott, Békés Ünnepet és Egészségben Gazdag
Új Esztendőt kívánok az egyesület nevében az
alábbi recepttel:
Pup Zoltánné elnök EGYBE

FALUGONDNOK HELYETTESÍTÉS

,,Végy 1 kg meleg szeretetet
Szitáld a türelem szitáján,
nehogy pletykamag kerüljön bele!
Adj hozzá 1 l bátorságot, 3 dl szorgalmat
és egy csipetnyi jóságot!
Aztán gyúrd össze 1 tojásnyi kedvességgel és
takard le tiszta jókedvvel.
Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél!
Szórd meg baráti kacagással és tegyél rá pár csepp
nyugodt megfontolást.
Annyi darabra vágd fel, hogy eggyel mindig több
legyen mint ahányan vagytok!
Hidd el, mindig akad majd valaki, aki még rászorul!''

Önkormányzatunk a falugondnok szabadsága idejére,
eseti helyettesítésére keres megfelelő személyt. Feltétel:
min. 8 általános iskolai végzettség, legalább B kategóriás
jogosítvány, rugalmasság, tanfolyam elvégzésének
vállalása. Érdeklődni Lendvai Veronika polgármesternél
lehet.

SZELEKTÍV GYŰJTÉS IDŐPONTJAI
2020. I. félévi szelektív hulladék ürítési
időpontjai pénteki napon lesznek! (2020.
január 24., február 21., március 20., április 17.,
május 15., június 19.)
Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
1. a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház
elé,
2. a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig
zacskóban helyezze bele,
3. a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig
szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
4. a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal
helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN
GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
KISBÍRÓ - Bejcgyertyános Község Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Horváth Imréné
Szerkesztés: Bejcgyertyánosi Teleház - Példányszám: 300 db.
www.bejcgyertyanos.hu

